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INFORMATIVO –  MARÇO DE 2004 
 
 

 

CONVITE 
 

A Diretoria da ASPASES convida para a comemoração do aniversário de 
10 anos da sua Associação.  
 
Participe desse momento festivo, organizado com muito carinho para você 
e, venha divertir-se com seus amigos, colegas e ex-colegas de trabalho. 
 
 
 
Data : 26 de março (sexta-feira)  
Hora : A partir das 18 horas 
Local: Clube dos Oficiais da Policia Militar (Praia de Camburi) 
 
 
 
Atrações: 
        Musica ao vivo de excelente qualidade 
        Sorteios de brindes para os associados 
        Ambiente especialmente decorado  
        E, você 
 
 
OBS:  Como já faz parte das nossas festas, estamos solicitando para 
aqueles que puderem, levar um pratinho de doce ou salgado, colaborando 
assim, com os nossos comes e bebes.      
 
 
      Mas, não se esqueça, o mais importante é a sua presença! 
 
 



 

 

A FESTA É SUA!   A FESTA É NOSSA!   É DE QUEM VIER!  
 
 

 NOTICIAS SOBRE O PAMA-PCE 
 
PAMA-PCE – REUNIÃO PARA ESCLARECIMENTOS 
Todas as segundas-feiras às 14 horas na Aspases/Sinttel estamos realizando reuniões de 
esclarecimentos e preenchimento dos termos de adesão ao PAMA-PCE.  
Caso você não possa participar dessas reuniões, alertamos para que tenha bastante 
cuidado ao preencher os documentos, evitando sua devolução e transtornos na adesão.  
 
PAMA-PCE – PRAZOS 
As adesões que derem entrada na Sistel até 30/04/2004, estarão isentas do cumprimento 
das carências. Adesões feitas após esta data terão que cumprir as carências e perderão o 
direito ao financiamento em 10 anos dos débitos posteriores a 30/09/2003.  Portanto, tire 
suas duvidas sobre o novo PAMA-PCE e tome uma decisão consciente até 30/04.   
 
PAMA-PCE – KIT’S  
Se você ainda não recebeu o KIT com a documentação para adesão ao PAMA-PCE, entre 
em contato o mais rápido possível com a Sistel, pelo telefone: 0800-701-4199 e solicite o 
seu KIT. 
 
 
 

 OUTRAS NOTICIAS  
 
REORGANIZAÇAO ADMINISTRATIVA DA ASPASES 
Visando ampliar as nossas ações para atender melhor aos associados, estamos 
concluindo o trabalho de reestruturação operacional, definindo coordenações  que 
permitirão maior participação dos associados e melhor distribuição dos nossos trabalhos. 
Para que essa nova pratica administrativa funcione adequadamente, vamos precisar ainda 
mais da sua valiosa participação. Se você tem algum tempo disponível, entre em contato 
com a Aspases e venha  colaborar com a administração da sua Associação.  
 
ELEIÇÃO NO SINTTEL / ES – VOTO DOS APOSENTADOS 
Todos os aposentados que eram associados do Sinttel/ES, receberão pelo correio o 
material para a votação por correspondência. 
Pedimos a esses aposentados, assim que receberem esse material, que não deixem de 
remeter os seus votos pelo correio. Ele é muito importante para o processo democrático, 
para atingirmos o quorum necessário da eleição e para representatividade do sindicato.  
 
 
Participe deste processo democrático e use o seu vo to consciente para fortalecer a 
Aspases/Sinttel.   
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Telefones: 3223-1700 / 3222-6371 / 3223-4844  –   E-mail: aspases@uol.com.br 
 

 ASSOCIE-SE E FORTALEÇA A ENTIDADE QUE DEFENDE SEUS DIREITOS. 


